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RESUMO
Devido aos padrões sociais, culturais e individuais a preocupação com a aparência está cada vez maior, gerando baixa
autoestima e insatisfação com a própria imagem. Para mudar isso, as pessoas têm buscado cada vez mais tratamentos
que ajudem a melhora-la. Uma das principais patologias nesse meio é a lipodistrofiaginóide, que se caracteriza por
irregularidades  na  pele  como  aparência  abaulada,  variando  seu  grau  de  severidade.  A  lipodistrofiaginóide  não  é
considerada uma patologia grave, porém é uma disfunção frequente e muito indesejada pelas mulheres, despertando
assim um maior interesse em novas pesquisas e novos tratamentos nessa área. O objetivo do presente estudo é verificar
a eficácia da terapia combinada (ultrassom + corrente aussie) no tratamento da lipodistrofiaginóide. Serão selecionadas
10 mulheres,  com idade  entre  18  e  28  anos,  da  raça  branca,  com diagnóstico  de  lipodistrofiaginóide  em glúteos,
independente da gravidade do problema. As voluntárias serão avaliadas através de registro fotográfico,  respeitando
todas  as  recomendações  de  padronização  fotográfica,  será  feita  a  plicometria  para  determinar  a  gordura  local  e
programar  a  intensidade do aparelho  e  será aplicada  a escala  de satisfação  pessoal,  que determina o quanto  de
insatisfação o problema estético causa na vida das mesmas. Serão realizadas 10 sessões de tratamento fisioterapêutico,
com duração de aproximadamente 45 minutos por sessão, numa frequência de duas vezes na semana. Ao termino do
tratamento as pacientes serão reavaliadas e espera-se ter evidências clinicas de que o tratamento da terapia combinada
é realmente eficaz na melhora da lipodistrofiaginóide.
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1 INTRODUÇÃO

Devido aos padrões sociais, culturais e individuais, a preocupação com aparência está cada vez
maior, gerando baixa autoestima e insatisfação com a própria imagem. Para mudar isso, as pessoas
têm  buscado  cada  vez  mais  atividades  físicas,  dietas,  intervenções  cirúrgicas  e  tratamentos
estéticos (COSTA e SILVA, 2012). 

A pele é o maior órgão de contato com o meio ambiente, ela representa 12% do peso total
corporal. É composta por uma camada superficial, a epiderme e uma mais profunda, a derme, entre
elas há uma sobreposição de reentrâncias e saliências que formam as papilas dérmicas. Abaixo da
pele tem um tecido conhecido como hipoderme, que tem sua importância para fixar a pele as demais
estruturas (GUIRRO e GUIRRO, 2010). A hipoderme é formada por células adiposas que formam
lóbulos,  à  medida  que  esses  lóbulos  crescem forma na  superfície  da  pele  a  celulite  (KEDE e
SABATOVICH, 2009).

A lipodistrofiaginóide (LDG), mais conhecida como “celulite”, se caracteriza por irregularidades na
pele como aparência abaulada e varia com o grau de severidade da patologia,sendo mais frequente
em mulheres e em regiões como glúteo e coxas (SIQUEIRA e MAIA, 2014).

A LDG pode ser classificada segundo a avaliação clínica, em quatro graus, sendo:
Grau I: não há alterações clinicas visíveis e é assintomática.
Grau II: há alterações clinicas visíveis como palidez, diminuição da elasticidade e temperatura da

pele, irregularidade no relevo cutâneo somente com a compressão ou contração do músculo e de
aparência mínima.
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Grau III: aspecto “casca de laranja”, com poucas ondulações dolorosas e podem ser sentidas na
palpação, hipotermia, palidez e diminuição da elasticidade da pele.

Grau IV: Apresenta as mesmas características do grau III, com a presença de nódulos dolorosos
e visíveis e o aumento do relevo cutâneo que se assemelha a um “saco de nozes” (SANTOS et al.,
2011).

Segundo Kede e Sabatovich (2009), a LDG não é considerada uma patologia grave, porem ela é
uma disfunção frequente e muito indesejada pelas mulheres.

Para o tratamento da LDG são utilizadas várias técnicas, dentre elas agentes físicos como a
termoterapia,  pressão,  radiação  eletromagnética  e  correntes  elétricas.  Os  agentes  físicos  mais
comuns são a vacuoterapia, radiofreqüência, ultrassom, laser e correntes como interferencial, russa
e aussie. A combinação do ultrassom com as correntes elétricas tem se destacado no tratamento da
LDG (SANT’ANA, 2010).

Na LDG o ultrassom tem efeitos neovasculares aumentando a circulação local, com mudança na
disposição e aumento da extensibilidade das fibras colágenas e melhora da aparência do tecido
(GUIRRO e GUIRRO, 2010). Outro efeito muito considerado é o efeito tixotrópico que tem como
objetivo mudar propriedades sólidas para um estado mais gelatinoso, com a agitação mecânica,
alterando assim a composição dos nódulos da LDG (BORGES, 2006).

O  Ultrassom  com  freqüência  de  3MHz  tem  sido  o  mais  utilizado  nas  terapias  de
dermatofuncional,  por  ter  sua  absorção  mais  superficialmente  na  pele,  trazendo  assim maiores
resultados  (BORGES,  2006).  A  produção  de  ondas  ultrassônicas  pode  ser  de  duas  formas:
frequência contínua e frequência pulsada, sendo a onda ultrassônica de frequência contínua a mais
indicada para tratamentos estéticos, pois é a onda ultrassônica que produz mais calor e possui maior
estímulo das fibras colágenas. Para aplicação do ultrassom, o uso de gel  é obrigatório,  pois as
ondas não se propagam através do ar,  somente através de um condutor as ondas conseguem
chegar à região a ser tratada (FARINHA e LIMA, 2015).

Segundo  Borges  (2006),  as  contraindicações  do  ultrassom  são:  gravidez,  áreas  sem
sensibilidade, tumores, tromboses, portadores de marca passo, feridas abertas, implantes metálicos,
gônadas, área cardíaca dentre outras.  

A corrente Aussie é uma corrente alternada de media frequência com modulação de burts curtos,
sendo de 1 KHz e 4 KHz com duração de burst respectivamente de 2 ms e 4 ms (IBRAMED, 2013).
É uma corrente elétrica terapêutica, que tem como objetivo o fortalecimento muscular e a drenagem
linfática. A corrente elétrica polarizada aplicada de forma simultânea com o ultrassom é chamada de
terapia combinada, a explicação para essa terapia é que o efeito de cada modalidade é alcançado
ao mesmo tempo, e outras explicações são a diminuição do gasto de tempo de cada sessão e o
efeito amplificador de ambas as terapias (SANT’ANA, 2010).

Atualmente  no  mercado  existem  modernos  aparelhos  de  terapia  combinada,  dentre  eles  o
Heccus da empresa IBRAMED, essa associação é  feita  por  um ultrassom de 54 Watts  a  uma
corrente polarizada Aussie (COSTA e SILVA, 2012).

A  grande  procura  por  tratamentos  e  a  carência  de  estudos  científicos  que  comprovem  os
benefícios da terapia combinada justifica a realização do presente estudo, que irá contribuir para a
realização do método com mais segurança de resultados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente  estudo se caracteriza  por  uma pesquisa  transversal  qualitativa.  Será  desenvolvido na
clínica escola de fisioterapia do Centro Universitário  Cesumar (UNICESUMAR),  no ano de 2017,  após a
aprovação do comitê de ética em pesquisas envolvendo seres humanos.
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Foram  selecionadas  10  pacientes,  a  partir  da  lista  de  espera  para  tratamento  da
lipodistrofiaginóide da Unicesumar,  com idade entre 18 e 28 anos, do sexo feminino e da raça
branca. Todas foram esclarecidas sobre as características do estudo e caso concordem com a sua
participação na pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

O  estudo  apresentou  alguns  critérios  para  inclusão  das  participantes,  sendo  eles:
Comprometimento  das  participantes  a  não  se  submeterem a  nenhum outro  tipo  de  tratamento
estético para lipodistrofiaginoíde na região glútea, durante o período da pesquisa; não estar grávida;
não possuir histórico de doenças neoplásicas ou apresentar a doença; não apresentar infecções
cutâneas ou alergias na região glútea; não possuírem implantes metálicos na região a ser tratada. 

Inicialmente as mulheres foram avaliadas através do registro fotográfico, respeitando todas as
recomendações  para  padronização  fotográfica,  de  acordo  com  Borges  (2010).  Foram  tomados
alguns cuidados como o fundo, a iluminação, o ângulo, e o posicionamento das pacientes, para as
fotos serem extremamente semelhantes na primeira e na última sessão.  Foi aplicada a escala de
satisfação pessoal, tal  escala consiste numa linha reta, numerada de 0 a 10, onde o número 0
representa  nenhuma satisfação  e  o  número  10  máxima satisfação  que  determina  o  quanto  de
insatisfação  o  problema  estético  causa  na  vida  das  mesmas.  A  plicometriateve  como  meta
determinar  a  quantidade de gordura local,  para que fosse possível  programar  a intensidade do
ultrassom.

Foram realizadas dez sessões, duas vezes na semana, sempre no período vespertino, com
duração de 45 minutos cada sessão. A pele foi inicialmente limpa com álcool 70% e em seguida
realizada a sessão com a terapia combinada utilizando o equipamento Heccus (Ibramed), com gel
comum, sendo que o tempo de aplicação dependia da área a ser tratada. O cálculo da intensidade
foi de acordo com o resultado da plicometria.

Após o término das sessões, as pacientes serão reavaliadas com os mesmos instrumentos da
avaliação inicial. As fotos serão submetidas à análise cega, onde três professores fisioterapeutas de
qualquer especialidade farão a análise das fotos respondendo um questionário estruturado.

Os resultados serão tabulados e analisados, em seguida expressos em forma de gráficos e
tabelas.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do presente estudo espera-se ter evidências clínicas de que o tratamento com a
utilização da terapia combinada é realmente eficaz na melhora da lipodistrofia ginóide.  
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